ADDENDUM ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN – COVID19

Vanaf 2 november 2020 worden de algemene voorwaarden en de bijzondere
voorwaarden aangevuld met een addendum in verband met het coronavirus COVID19, in het bijzonder gelet op het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken (hierna het ‘Ministerieel Besluit’). De bepalingen die in dit addendum zijn
opgenomen zullen in het geval van enige tegenstrijdigheid of onduidelijkheid voorrang
genieten op de algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden.
A.1.

Het organiseren van bezichtigingsmomenten voor consumenten is
overeenkomstig het Ministerieel Besluit niet toegelaten. Een koper of bieder die
in zijn hoedanigheid van consument een bod op een bepaalde kavel wenst uit
te brengen, erkent dat hij enkel van de informatie verstrekt in de catalogus of
op de Internetsite gebruik kan maken om zich te vergewissen van de kenmerken
van deze kavel, waaronder begrepen de gebreken. De koper of bieder heeft
steeds de mogelijkheid om bijkomende informatie over de staat van de kavel(s)
te vragen via info.moyersoen@auctim.be. Indien de koper van deze
mogelijkheid geen gebruik maakt, en er geen bewijs wordt geleverd dat de
verkoper of de AUCTIM Partner manifest verkeerde of misleidende informatie
heeft verschaft, kan het feit dat de koper de kavels niet heeft kunnen bezichtigen
nooit aanleiding geven tot de verbreking of vernietiging van de
koopovereenkomst, of de uitoefening van een herroepingsrecht.

A.2.

De AUCTIM Partner voorziet enkel bezichtigingsmomenten voor kopers of
bieders die in hun hoedanigheid van onderneming of professioneel een bod op
een bepaalde kavel wensen uit te brengen. Deze bezichtigingsmomenten zullen
doorgaan op de aangegeven datum en uur vermeld bij het betreffende lot of
kavel, of op afspraak. Indien de koper geen gebruik maakt van de mogelijkheid
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om de kavel(s) te bezichtigen, kan dit nooit aanleiding geven tot de verbreking
of vernietiging van de koopovereenkomst.
A.3.

Alle personen die deelnemen aan de bezichtigings- of afhaalmomenten dienen
de maatregelen en richtlijnen op te volgen die de overheid met betrekking tot
het coronavirus COVID-19 heeft opgelegd, waaronder het dragen van een
mondmasker.
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